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Vil du gerne tegne og male?

Eller er du udøvende, men mangler “stedet” og inspiration?
På kunstskolen ART SPACE kan du lære forskellige teknikker indenfor
tegning og maleri. Er du nybegynder eller trænger du til at opfriske teknikker,

anbefales kurset “Maleriet og dets teknikker” eller ”Maleriet og dets
udtryksmåde”.

Undervisningen foregår i privat atelier på Kronborg Slot.

I atelieret er der staffelier, borde samt diverse materialer.
Der er desuden mulighed for at købe te og kaffe.
Der er plads til 8 deltagere pr. hold.
Du kan selv vælge, om du vil deltage i ”dagens opgave” eller
arbejde med egne projekter på de forskellige hold.
Kurser, der er bygget op omkring ﬂere moduler, kan ses som et samlet
forløb, eller separate forløb.

U

ndervisning er med billedkunstner Maria Kollerup,
der bl.a. har undervist i maleri, tegning og skulptur samt virket som
kurator på kunstudstillinger.

Ø

nsker du yderligere information om kurserne, er du velkommen til at
ringe til Maria Kollerup på telefon 31181022 eller gå ind på:
www.art-space.dk

FORÅRETS KURSER I
MALERI & TEGNING

MALERIET OG DETS UDTRYKSMÅDE
Kursets omdrejningspunkt er akrylmaleriet og dets mange muligheder og udtryk.
Du vil blive præsenteret for spændende teknikker samt eksperimenter, hvor
f.eks. tusch, oliepastel og collage mikses ind i maleriet.
Kurset henvender sig til såvel begyndere som lettere øvede.
Du vil få grundig introduktion, og der vil være fælles gennemgang af alle
projekter.
Materialer købes på stedet for kr. 120,Modul I
Hold b14232 Start 12.1

Fredag 10.00 - 14:15

Modul II
Hold b14233 Start 2.3

Fredag 10.00 - 14:15

FRA IDE TIL BILLEDE
Vi arbejder med selve inspirationsprocessen og ser på hvordan man kan
få ideer fra vidt forskellige felter. Med udgangspunkt i disse ideer arbejder
vi med billedets tilblivelse, fra idé til færdigt billede.
Der vil primært blive arbejdet med akryl. Udgangspunktet vil være det
moderne maleri, hvor vi vil skærpe opmærksomheden på farvevalg, komposition samt motiv.
Du vil få en grundig introduktion, og der vil være fælles gennemgang af
alle projekter.
Materialer købes på stedet for kr. 120,Modul I

Hold b14234
Hold b14236
Hold b14238
Hold b14240

Start d. 8.9
Start d. 9.9
Start d. 10.9
Start d. 11.9

Mandag 10.00 - 14:15
Tirsdag 10.00 - 14:15
Onsdag 10.00 - 14:15
Torsdag 10.00 - 14:15

Start
Start
Start
Start

Mandag 10.00 - 14:15
Tirsdag 10.00 - 14:15
Onsdag 10.00 - 14:15
Torsdag 10.00 - 14:15

Modul II

Hold b14235
Hold b14237
Hold b14239
Hold b14241

d. 26.2
d. 27.2
d. 28.2
d. 1.3

Intensivt ugekursus

AKRYL & MIXED MEDIE
I løbet af en uge vil du blive præsenteret for nogle af de muligheder, der ligger i
akrylmaleriet. Vi vil afprøve forskellige spændende teknikker og materialer samt
prøve hvilke andre medier (f.eks. oliepastel, tusch og collage), der kan mikses
med akryl. Du vil få grundig introduktion, og der vil være daglig evaluering.
Kurset henvender sig til begyndere og lettere øvede.
Materialer købes på stedet for kr 110,Hold b14245 d. Start 7.5 man-fre 10.00 - 14:15

Intensivt ugekursus

UDSTILLINGSHOLD
Fra mandag til fredag arbejder vi med projekter, der skal resultere i en udstilling i
galleriet ART SPACE på Kronborg Slot.
Lørdag bruges til evaluering, udvælgelse og ophængning, og søndagen byder på
fernisering og udstilling i
galleriet.
Der vil blive udsendt et koncept for projektet, og pressemeddelelse til lokale
aviser.
Hold UH2018 Start d. 14.5
man-fre kl. 10:00 - 14:00 & søn kl. 12:00 - 16:00
NB! Tilmelding på www.art-space.dk

Intensivt ugekursus

PORTRÆTMALERI I
I løbet af en uge skal vi arbejde med portrætmaleri, hvor du vil komme til at
arbejde med følgende portrættyper: frontal, proﬁl, 3/4 position, selvportræt og
eksperimenterende portræt. Du vil blive introduceret til de klassiske proportionsregler og farvebrug.
Materialet vil være akrylmaling og kul på store og små formater. Der vil være
fælles gennemgang af alle projekter. Alle kursister vil få et kompendium.
Materialer købes på stedet for kr. 110,Hold b14243 d. Start d. 23.4

man-fre 10.00 - 14:15

Intensivt ugekursus

PORTRÆTMALERI II
Vi arbejder med 2-3 portrætter i løbet af ugen, hvor vi afprøver forskellige
udtryksformer; det minimalistiske, det klassiske og det eksperimenterende. Da vi
arbejder efter fotograﬁer, vil du også lære at udvælge et godt foto udfra kontrastforhold og komposition. Vi anvender primært akrylmaling, der f.eks. kan mikset
med oliepastel, tegnetusch, collage m.m.
Medbring gerne ﬂere portrætfotograﬁer den 1. undervisningsdag
Der vil være fælles gennemgang af alle projekter.
Materialer købes på stedet for kr. 110,Hold b14244 d. Start d. 30.4

man-fre 10.00 - 14:15

Intensivt ugekursus

TEGNETEKNIKKER I
Du vil blive introduceret til forskellige tegneteknikker og materialer i løbet af
en uge. Du vil bl.a. komme til at arbejde med perspektiv, skyggelægning samt
skravering, og lære hvordan en flad cirkel bliver til en rumlig kugle. Vi arbejder
med blyant, tusch og brunkridt. Der vil være fælles gennemgang af alle projekter.
Materialer købes på stedet for kr. 90,Hold b14246 Start d. 28.5

man-fre 10.00 - 14:15

Intensivt ugekursus

TEGNETEKNIKKER II
Kurset henvender sig til dig, som gerne vil opfriske tegnefærdigheder, eller som
har fulgt kurset Tegneteknikker I, og ønsker et videre forløb.
Der vil være fælles gennemgang af alle projekter.
Materialer købes på stedet for i alt kr. 90,Hold b14247 Start d. 4.6

man-fre 10.00 - 14:15

TILMELDING
LOF Øresund
Tel. 49260288

Stengade 57, 1 sal, 3000 Helsingør
Man-tor kl. 9:30-15:30 & fre kl. 9:30-14:00

Du kan også tilmelde dig på: www.lofkurser.dk

PRISER
Ugekurser, 25 lekt.
Modulkurser, 35 lekt.
Udstillingshold inkl. materialer

TILMELD DIG
NYHEDSBREV
Send en e-mail til:

post@art-space.dk
Skriv “nyhedsbrev” i
emnefeltet

Kr. 1.275,Kr. 1.775,Kr. 2.200,-

HER LIGGER ATELIERET
Atelieret ligger i den tidligere Indkvarteringsbygning på Kronborg Slot, der
har været base for Helsingør Garnison. I dag rummer bygningen atelierer
samt Kronborgs Lapidarium. Kommer du fra Kronværksporten (hovedingangen), skal du dreje til højre og gå ca. 300 m op ad vejen.
Atelieret ligger overfor Krudthuset.
ART SPACE
Atelier og kunstskole
Kronborg Slot
Kronborg 16E
3000 Helsingør

Parkering ikke tilladt på
slotsområdet, undtagen
biler med handicap
skilt.
Du kan parkere gratis
ved Kulturværftet og ved
havnen. Desuden ﬁndes
en betalingsparkeringsplads ved Kronborg.
Se kort på:
www.art-space.dk

Kronværksporten
Brohuset
Risteriet

Parkering

ART SPACE

